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Thema: Serie ‘de sacramenten’ deel IV (Pnr. 830)  Heid.Cat. Zondag 28-30 
 
Uitgesproken op 6 februari 1994 in de Oude Kerk te Zoetermeer 
 
 
4e van 4 leerdiensten over de sacramenten aan de hand van de Heidelberger Catechismus 
(leerboekje uit de 16 eeuw). Zondag 28 t/m 30. 
 
Orde van de dienst:  
 
Welkom 
 
Stil gebed 
 
Zingen Gezang 351 

1 Zie ons heden 
voor U treden, 
God die goedheid zijt, 
die ons hebt gegeven 
Christus, 't eeuwig leven, 
eens en voor altijd. 
 
2 God van zegen, 
onzentwege 
hebt Ge uw Zoon gezaaid; 
en het zaad werd wakker: 
op de wereldakker 
wordt met vreugd gemaaid. 
 
3 Ach, wij smeken: 
in dit teken, 
Heer, maak ons gewis, 
dat Gij ons zult schenken 
boven alle denken 
wat ons nodig is. 
 
4 Laat wie zaaien 
straks ook maaien 
naar uw goede wet. 
Zegen onze landen; 
't werk van onze handen, 
God, bevestig het! 

 
Bemoediging en Groet 

 
Zingen Psalm 116: 1, 6, 7 en 8 

1 God heb ik lief, want die getrouwe HEER 
nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 
en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 
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6 Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan, 
nu danken voor de redding van mijn leven? 
Ik heb de kelk van 's HEREN heil geheven 
en noem voor heel het volk zijn grote naam. 
 
7 De dood van een die Hem is toegewijd 
staat God te duur. O HEER, mijns levens hoeder, 
uw dienstknecht ben ik, dienstmaagd was mijn moeder. 
Uw eigen ben ik, Gij hebt mij bevrijd! 

 
Geloofsbelijdenis 
 

8 Voor 't oog van al de zijnen zal ik Hem 
offers van dank naar mijn beloften brengen, 
in 's HEREN voorhof mijn gejubel mengen 
met uw lofprijzingen, Jeruzalem. 

 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezing  1 Korinthe 10: 14-18 (NBG 1951) 
 

14Daarom dan, mijn geliefden, ontvlucht de afgoderij! 15Ik spreek immers tot verstandige 
mensen; beoordeelt dan zelf, wat ik zeg. 16Is niet de beker der dankzegging, waarover wij de 
dankzegging uitspreken, een gemeenschap met het bloed van Christus? Is niet het brood, dat 
wij breken, een gemeenschap met het lichaam van Christus? 17Omdat het één brood is, zijn 
wij, hoe velen ook, één lichaam; wij hebben immers allen deel aan het ene brood. 18Ziet, hoe 
het gaat bij het Israël naar het vlees: hebben niet zij, die de offers eten, gemeenschap met 
het altaar? 
 
Schriftlezing  1 Korinthe 11: 17-33 (NBG 1951) 
 

17Nu ik dit voorschrijf, moet ik er (tevens mijn) afkeuring over uitspreken, dat uw 
samenkomsten niet tot zegen, maar tot schade zijn. 18Want vooreerst is er, naar ik hoor, 
wanneer gij als gemeente samenkomt, verdeeldheid onder u, en ten dele geloof ik dit. 19Want 
scheuringen moeten er wel onder u zijn, zal het blijken, wie onder u de toets kunnen 
doorstaan. 

20Wanneer gij dan bijeenkomt, is dat niet het eten van de maaltijd des Heren; 21want bij 
het eten neemt ieder vooraf zijn eigen deel, zodat de een hongerig is en de ander 
dronken. 22Hebt gij dan geen huizen om te eten en te drinken? Of minacht gij (zózeer) 
de gemeente Gods, dat gij de behoeftigen beschaamd maakt? Wat zal ik tot u zeggen? Zal ik u 
prijzen? Op dit punt prijs ik niet. 23Want zelf heb ik bij overlevering van de Here ontvangen, 
wat ik u weder overgegeven heb, dat de Here Jezus in de nacht, waarin Hij werd 
overgeleverd, een brood nam, 24de dankzegging uitsprak, het brak en zeide: Dit is mijn 
lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. 25Evenzo ook de beker, nadat 
de maaltijd afgelopen was, en Hij zeide: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doet 
dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. 26Want zo dikwijls gij dit brood eet en 
de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt. 27Wie dus op onwaardige 
wijze het brood eet of de beker des Heren drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en 
bloed des Heren. 28Maar ieder beproeve zichzelf en ete dan van het brood en drinke uit 
de beker. 29Want wie eet en drinkt, eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het lichaam niet 
onderscheidt. 30Daarom zijn er onder u velen zwak en ziekelijk en er ontslapen niet 
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weinigen. 31Indien wij echter onszelf beoordeelden, zouden wij niet onder het oordeel 
komen. 32Maar onder het oordeel des Heren worden wij getuchtigd, opdat wij niet met de 
wereld zouden veroordeeld worden. 33Daarom, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, 
wacht op elkander. 34Heeft iemand honger, laat hij thuis eten, opdat gij niet tot uw oordeel 
bijeenkomt. 
Het overige zal ik regelen, wanneer ik kom. 
 
Zingen   Gezang 346: 1, 2, 3 en 4 

1 Ter maaltijd van het lam gereed, 
in witte klederen gekleed, 
de Rode Zee reeds doorgegaan, 
roepen wij koning Christus aan, 
 
2 wiens lichaam is als offerspijs 
verzengd op 't altaar van het kruis, 
wiens rode bloed wij drinken tot 
ons eeuwig heil, tot vrede in God. 
 
3 De nacht van Pasen maakt ons vrij, 
de doodsengel gaat ons voorbij, 
de tyrannie heeft afgedaan 
waarmee ons Farao wou slaan. 
 
4 Christus is 't Pascha deze nacht, 
't lam dat ten offer werd gebracht. 
Hij is 't die ons zijn lichaam bood 
als rein en ongedesemd brood. 

 
Gelezen uit Zondag 28 t/m 30 Vraag en Antwoord 76, 80 en 81 
 
Preek 
 
Meditatief orgelspel (aria, door Ronald de Jong) 

 
Zingen Gezang 352: 5 en 6 

5 Heilige gedachtnis van des Heren dood! 
Leven schenkt Ge ons mensen, Heiland, levend Brood. 
Geef mijn geest te leven uit uw overvloed, 
schenk ons van uw rijkdom, kennis, klaar en zoet! 
 
6 Jezus, wiens gedachtenis ik nu vieren mag, 
voer mij door de scheemring naar die volle dag, 
dat mijn oog uw aanzicht zonder iets dat scheidt 
ongesluierd schouwe in Gods heerlijkheid! 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven (adagio en allegro van Purcell) 
 
Zingen Gezag 355: 3, 4 en 5 

3 Diepe vrees en zoet verlangen 
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houden nu mijn hart gevangen. 
Het geheim van deze spijze 
't wonder dat Gij wilt bewijzen 
aan uw kind, het doet mij beven. 
Gij zijt groot, Gij zijt verheven. 
Wordt er ooit een mens gevonden 
die uw almacht kan doorgronden? 
 
4 Geen verstand kan dit verklaren, 
niets dit wonder evenaren, 
dat in 't brood dat wij hier eten 
wij met God zijn aangezeten, 
in de wijn die wordt gedronken, 
Christus' bloed ons wordt geschonken. 
O geheim dat wij aanschouwen 
God, als wij uw Geest vertrouwen. 
 
5 Jezus, oorsprong van mijn leven, 
zon van vreugde, hoog verheven, 
Jezus, hart van mijn beminnen, 
levensbron en licht der zinnen, 
zie ik val hier voor uw voeten, 
laat mij waardig U ontmoeten, 
mij genieten van uw spijze, 
bij U zijn om U te prijzen. 

 
Zegen 
 


